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§ 250  Nationell plan för transportsystemet 2018-
2029, förslag på remiss 
 (KS-2017-00659-5) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta koncernstaben yttrande daterad 2017-10-25, som Sundsvalls 
kommuns yttrande gällande nationell plan för transportsystemet 
2018-2029, 
 
att i yttrandet från Sundsvalls kommun för Trafikverkets förslag till 
nationell plan för transportsystemet ange Alnö bron och 
kringliggande infrastruktur som en viktig del i Sundsvallspusslet. 
Därmed ange som brist/åtgärd ”Planläggning och arbete för en ny 
Alnöbro ska påbörjas i början av kommande planperiod”, 
 
att i yttrandet till Trafikverket ange som brist/åtgärd ”Ny gång- och 
cykelväg runt Alnö”, samt 
 
att i yttrandet till Trafikverket ange som brist/åtgärd ”Alnöbron 
inklusive trafikplatsen på fastlandssidan”. 

Ärendet 
Sundsvalls kommun har erbjudits att yttra sig om Trafikverkets 
förslag till nationell plan för transportsystemet.  
 
Kommunen ingår i Botniska korridoren, Nya Ostkustbanan samt 
Partnerskapet Atlantbanan och står bakom även dessa organisationers 
yttranden. I vårt eget yttrande har vi därför valt att i huvudsak utgå 
från de delar i planen som i störst utsträckning berör oss utifrån vårt 
kommunala perspektiv. 

Överläggning 
Liza-Maria Norlin (KD) yrkar bifall till koncernstabens förslag till 
beslut med följande tillägg: 
 

att i yttrandet från Sundsvalls kommun för Trafikverkets 
förslag till nationell plan för transportsystemet ange Alnö 
bron och kringliggande infrastruktur som en viktig del i 
Sundsvallspusslet. Därmed ange som brist/åtgärd 
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”Planläggning och arbete för en ny Alnöbro ska påbörjas i 
början av kommande planperiod”, 

 
att i yttrandet till Trafikverket ange som brist/åtgärd ”Ny 
gång- och cykelväg runt Alnö”, samt 

 
att i yttrandet till Trafikverket ange som 
brist/åtgärd ”Alnöbron inklusive trafikplatsen på 
fastlandssidan”.  

 
Jörgen Berglund (M), Hans Forsberg (C), Martin Klausen (SD), 
Angel Villaverde (MP) och Stefan Falk (L) instämmer i Liza-Maria 
Norlins (KD) yrkande. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut, vilket är 
koncernstabens förslag med Liza-Maria Norlins tilläggsyrkande. 
Detta blir också kommunstyrelsens beslut. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens infrastruktur- och 

serviceutskott - 2017-11-14 - § 85 
• Koncernstabens skrivelse - KS-2017-00659-5  
• Yttrande nationell plan 2018-2029 
• Remiss Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-

2029 
 
_ _ _ _ 
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